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Вступ

Пропонований “Російсько-українсько-німецький розмов ник” адресовано 
широкому колу читачів: туристам і вченим, діловим людям і студентам, – 
всім, хто цікавиться німець кою мовою та не байдужий до рідної мови. 
Він розрахова ний у першу чергу на тих, хто в свій час вивчав німецьку 
мову в школі та вузі й обізнаний з основами вимови, читан ня, азами 
лексики та граматики. Тематика охоплює як побу тові ситуації, так і сферу 
ділового та наукового спілкуван ня. До розмовника залучено новітню 
лексику, найуживані ші розмовні моделі, що відображають сучасні реалії. 
У роз мовнику подається багато синонімічних виразів, сталих зво ротів та 
прислів’їв.

Книжка не є традиційним за формою розмовником. Наве дені розмовні 
кліше розташовані за поняттєво-логічним принципом і в багатьох випадках 
є готовими репліками діа логів та полілогів, що відображають найтиповіші 
ситуації, які виникають під час подорожі, відпочинку, відряджень, 
відвідування культурних, наукових та виробничих закладів та установ. Вони 
можуть стати у пригоді для людей, які ма ють ділові контакти із зарубіжними 
партнерами. Книжка може бути залучена також для самостійного вивчення та 
нав чання німецької мови у вузах та на мовних курсах як нав чальний посібник 
для розвитку навичок сучасної розмов ної німецької мови для майбутніх 
вчителів і перекладачів. Даний матеріал можна використовувати також в 
рамках ді лового листування. Він зможе надати суттєву допомогу у сфері 
економічного співробітництва. Ця книжка допоможе читачам впевненіше 
почувати себе у побутових ситуаціях, вона вчить ставити запитання, 
висловлювати свою думку, реагувати на репліку співбесідника, підтримувати 
розмову. Вона зможе допомогти під час наукових конференцій, офі ційних 
переговорів, зустрічей, бенкетів, дасть можливість брати активну участь в 
укладанні угод, обговоренні питань співпраці з німецькими, австрійськими 
або швейцарськи ми партнерами. Розмовник стане у пригоді також тим 
німецькомовним іноземцям, які вивчають українську або ро сійську мову.




